
Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg
d.d. 7 september 2016

 
Aanwezig:
Voorzitter burgemeester Heijmans 
Fractievoorzitters de heren Van Buuren (VVD),Goubet (SP),Van den Heuvel 

(Weert Lokaal), Stals (CDA),Zincken (Juist495) en 
mevrouw Beenders-Van Dooren (DUS Weert), Kadra 
(PvdA) en Stokbroeks (D66) 

Secretaris de heer Knaapen
Plv. Griffier de heer Otten

Afwezig:
Griffier mevrouw Wolfs-Corten

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de berichten 
van verhindering. 

2. Mededelingen.
 Een speciaal woord van welkom wordt gericht aan de heer van den Heuvel die het 

fractievoorzitterschap van Weert Lokaal heeft overgenomen van de heer Kusters. 
Verder wordt een speciaal woord van welkom gericht aan de heer Zincken die na 
het vertrek uit de VVD in de raad verder gaat als eenmansfractie onder de naam 
Juist495. In de raadszaal zal de heer Zincken zitting nemen rechts naast de fractie 
DUS Weert.

 15 december 2016 vindt er een integriteitstraining voor de raad plaats. Gevraagd 
wordt deze datum in het raadsinformatiesysteem Gemeenteoplossingen te zetten.

 De voorzitter vraagt de aanwezigen na te denken over de opzet van de 
nieuwjaarsbijeenkomst voor inwoners. Deze is in 2017 gepland op vrijdag 6 januari 
tussen 16.00 uur en 18.00 uur. Moet deze bijeenkomst afgeschaft worden of niet 
of moet er een andere invulling aan gegeven worden? Graag op het volgende FVO 
op 5 oktober a.s. doorgeven.

 Tijdens de kermis is er cameratoezicht op drie plaatsen (in verband met crowd 
management).

 Er is in Weert huisvesting voor 117 vergunninghouders gerealiseerd.

3. Vaststellen concept-verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 29 juni 2016.
Punt 4, tweede alinea, tweede gedachtestreepje, tweede regel: ons moet zijn is. Het verslag 
wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld. 

4. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 
Wordt doorgeschoven naar de vergadering van 5 oktober a.s.

5. Bespreken concept-initiatiefvoorstel FVO inzake procesvoorstel grip op 
regionale samenwerking.

Voorstel is akkoord. De agendacommissie zal worden voorgesteld akkoord te gaan met 
agendering van dit voorstel als C-stuk voor de raadsvergadering van 29 september a.s.

6. Bespreken concept-initiatiefvoorstel FVO inzake de gedragscodes bestuurlijke 
integriteit voor bestuurders en raadsleden.

Het fractievoorzittersoverleg is akkoord met agendering voor de commissie BV-IW op 18 oktober 
a.s. (cyclus extra raadsvergadering 7 november). De agendacommissie wordt voorgesteld met 
deze agendering akkoord te gaan. Opmerkingen zullen nog worden doorgegeven.

7. Bespreken memo griffier over opleiding voor plaatsvervangend griffier.



Het fractievoorzittersoverleg wil hierover nader overleg met de Griffier en hierover op 5 
oktober een beslissing nemen. Het budget wordt overschreden en in de vastgestelde 2e 
financiële rapportage heeft nog geen bijraming plaatsgevonden.

8. Rondvraag en sluiting. 
De dagelijkse in plaats van wekelijkse emailnotificatie van het bestuurlijk informatiesysteem 
wordt als positief ervaren.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


